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Yleistä
Isät lasten asialla (ILA) ry:n tarkoituksena on edistää lasten oikeuksia molempiin vanhempiinsa
vanhempien eron jälkeen. Yhdistys puolustaa toiminnassaan lapsen perustuslaillista oikeutta
siihen, että hänen vanhempansa ovat yhdenvertaisia lain edessä: vanhempien on käytännössä
oltava yhdenvertaisia oikeudenkäynneissä ja viranomaismenettelyissä.
Yhdistys tähtää yhdenvertaisuuteen lasten vanhempien välillä eroasioissa.
Yhdistyksen tarkoituksena on purkaa sekä asenteiden että toiminnan tasolla vallitseva lasten
oikeuksiin erotilanteissa kohdistuva isien ja äitien eriarvoisuus Suomessa. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että yhdistys pyrkii poistamaan sen epäkohdan, että lapset määrätään joko
sosiaalitoimessa tehdyllä sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä asumaan äitinsä luokse
sellaisissakin tilanteissa, joissa lapsen etu olisi asua isänsä kanssa tai vuorotellen vanhempiensa
luona.
Edelleen yhdistyksen tarkoituksena on puolustaa lasten etua ja oikeutta molempiin
vanhempiinsa erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa toinen vanhempi, yleensä lapsen äiti, pyrkii
– usein viranomaisten ja tuomioistuimen tuella – vieraannuttamaan tai eristämään lapsen
tämän toisesta vanhemmasta, yleensä lapsen isästä. Yhdistys ei hyväksy myöskään sitä, että isät
pyrkisivät vieraannuttamaan tai eristämään lapsen toisesta vanhemmastaan.
Yhdistys korostaa toiminnassaan molempien vanhempien vastuuta myötävaikuttaa siihen, että
lapsilla säilyvät mahdollisimman hyvät suhteet molempiin vanhempiin.
Yhdistys järjestää eronneiden isien matalan kynnyksen tukitoimintaa, jonka tavoitteena on
tukea eronneen isän mahdollisuuksia toimia edelleen lastensa isänä ja huoltajana.

JOTTA LAPSEN OIKEUS MOLEMPIIN VANHEMPIINSA TOTEUTUISI.

www.isätlastenasialla.fi

ILA TOIMINTAKERTOMUS 2013
Walterintie 2
05620 HYVINKÄÄ

13.3.2014

2(8)

Yhdistys tähtää toiminnassaan siihen, että koko yhteiskunnan asenteet, arvot ja toimintatavat
kaikilla tasoilla tunnustavat vanhempien yhdenvertaisuuden myös eron jälkeen ja muuttuvat
yhdenvertaista vanhemmuutta tukeviksi.

Hallinto
ILA ry:n vuosikokous pidettiin 6.3.2013 Vantaan seurakuntayhtymän auditoriossa osoitteessa
Unikkotie 5 C. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Järä ja muiksi jäseniksi Pauli
Tossavainen, Pekka Pere, Risto Pikkupeura, Ilja Mäki, Juho Eerola ja Jyrki Risku. Hallituksen
varajäseniksi valittiin Esko Lehtikannel, Toivo Nappari ja Matti Martimo. Hallitus valitsi
varapuheenjohtajakseen Pauli Tossavaisen, sihteerikseen Ilja Mäen, rahastonhoitajakseen Jyrki
Riskun ja tiedottajakseen Risto Pikkupeuran.

Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2013 alussa 250 varsinaista jäsentä ja 70 kannatusjäsentä,
joista se kasvoi vuoden loppuun mennessä 371 varsinaiseen jäseneen ja 139 kannatusjäseneen.
Yksi jäsen joduttiin erottamaan sääntöjen rikkomusten seurauksena.

Kokoustoiminta
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 6.3.2013 Vantaan seurakuntayhtymän auditoriossa
osoitteessa Unikkotie 5 C. Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana 13 kertaa
•

Hallituksen kokous 16.1.2013 klo 18, Klaukkala

•

Hallituksen kokous 13.2.2013 klo 18, Vantaa

•

Hallituksen kokous 17.3.2013 – 21.3.2013, sähköpostikokous

•

Hallituksen kokous 24.3.2013 – 8.4.2013, foorumikokous

•

Hallituksen kokous 17.4.2013 klo 17, Helsinki

•

Hallituksen kokous 30.4.2013 – 2.5.2013, foorumikokous

•

Hallituksen kokous 12.5.2013 klo 16, Helsinki
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Hallituksen kokous 29.5.2013 – 30.5.2013, sähköpostikokous

•

Hallituksen kokous 22.6.2013 – 26.6.2013, foorumikokous

•

Hallituksen kokous 17.10.2013 klo 17, Vantaa

•

Hallituksen kokous 14.11.2013 klo 18, Vantaa

•

Hallituksen kokous 26.11.2013 klo 18, Vantaa

•

Hallituksen kokous 10.12.2013 klo 20, Helsinki
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Lisäksi järjestettiin ylimääräinen yhdistyskokous Helsingissä 10.12.2013, jossa päätettiin
joidenkin yhdistyksen sääntökohtien tarkentamisesta.

Varsinainen toiminta
Yhdistys vakiinnutti asemaansa entisestään vuoden 2013 aikana. Vieraannuttamis- ja myös
huoltokiusaamiskäsitteen tunnetuiksi tekeminen ja nostaminen yleiseen keskusteluun
maassamme lienevät yksi vuoden 2013 merkittävimmistä yhdistyksen saavutuksista. Yleisradion
Ero-Ilta televisiossa 3.12.2013 käsitteli pääasiassa juuri vieraannuttamista ja siinä Isät lasten
asialla-yhdistystä edustivat yhdistyksen puheenjohtaja Juha Järä sekä kansanedustaja ja
yhdistyksen hallituksen jäsen Juho Eerola. ILA:n edustajia haastateltiin myös esimerkiksi Radio
Cityssä (Päivän puheenaihe) ja YLE Puheessa (Politiikkaradio) 22.4.2013. Lisäksi ILA yhdistyksenä
sekä sen yksittäiset jäsenet erikseen julkaisivat lukuisia mielipidekirjoituksia sekä radio- ja
lehtijuttuja.
Edellisen vuoden tapaan ILA jatkoi lakialoitteiden LA 27/2012 (vieraannuttamiskielto) ja
28/2012 (lapsen ja toisen vanhemman tapaamisten toistuvan ja tahallisen estämisen
kriminalisointi) tukemista. Eduskunnan lakivaliokunta pyysi ILA:a lausumaan näistä
lakialoitteista kirjallisesti ja kuuli ILA:n edustajia lisäksi suullisesti 18.4. järjestämässään
asiantuntijakuulemisessa. Maininnan arvoinen on myös ILA:n keräämä kahdentoista
suomalaisen asiantuntijan kannanotto, jonka ILA toimitti lakivaliokunnalle: "Yhteiskunnan tulee
suojella lapsia kaikenlaiselta kaltoinkohtelulta, jollaista myös vieraannuttaminen on.
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Lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöjä ja sosiaalitoimen toimintatapoja tulee uudistaa, jotta lapsille
voitaisiin turvata nykyistä paremmin turvallinen ja läheinen suhde molempiin vanhempiinsa
vanhempien eron jälkeenkin."
ILA järjesti perinteisen vieraannuttamisenpäivän teematapahtuman Eduskuntatalon edessä
25.4. ILA:n lisäksi tilaisuudessa puhuivat edustajat yhdestätoista muusta lastensuojelun parissa
työskentelevästä yhdistyksestä sekä kolme kansanedustajaa. Tapahtumaan osallistui lisäksi viisi
muuta lastensuojelun parissa työskentelevää yhdistystä. ILA:n Oulun paikallisryhmä järjesti
oman vieraannuttamiseen liittyvän teematapahtumansa Oulun Rotuaarilla 6.5.2013. Oulussa
aloitettiin yhteistyössä Parasta lapsille ja YVPL:n kanssa erovanhempien vertaistukiryhmä, joka
kokoontuu säännöllisesti Kumppanuustalossa.
ILA jalkautui kansan keskuuteen keskustelemaan vieraannuttamisesta ja muista lastensuojelun
kysymyksistä sekä jakamaan tietoa ja materiaalia Tikkurilan Prisman edessä 10.8. ja 18.8.2013.
Yhteistyösuhteita muiden lastensuojelun piirissä toimivien suomalaisten ja myös ulkomaisten
yhdistysten, tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa syvennettiin entisestään. ILA:lla on mm.
suora yhteys maailman tunnetuimpaan vieraannuttamisen asiantuntijaan, Eromyrkky-kirjan
kirjoittajaan Richard Warshakiin. Yhdistyksen asiantuntijuus eroasioissa, joissa on myös lapsia
osallisina, noteerattiin eduskunnan lisäksi myös ministeriöissä. ILA:lta pyydettiin
asiantuntijalausuntoja asiaa koskeviin lakialoitteisiin (eduskunnan lakivaliokunta) sekä
lastensuojelun kehittämiseen (Suomen hallituksen asettama lastensuojelun
kehittämistyöryhmä). ILA sai kutsun olla mukana lastensuojelun jatkokehittämistyöryhmässä.
Yhdistyksen Facebook-sivustolla keskustelu kävi vilkkaana ja sivuston tykkääjien määrä kasvoi
vuoden aikana noin kymmenkertaiseksi ollen vuoden 2013 lopussa 2692 tykkääjää.
Toimintavuoden 2013 aikana yhdistys teki tärkeitä toimintaansa tukevia hankintoja kuten
yhdistyksen logoilla varustetun tapahtumateltan sekä yhdistyksen toimialaan liittyvää
kirjallisuutta. Monet yhdistyksen tietoteknisistä järjestelmistä päivitettiin parempiin ja niitä
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kehitettiin myös yhdistyksessä olevan it-osaamisen avulla talkoovoimin. Näin esimerkiksi
yhdistyksen jäsenrekisterinä aiemmin toiminut pelkkä Excel-taulukko sai väistyä paremman
tieltä ja yhdistyksessä otettiin käyttöön mm. oma tiedotusjärjestelmä.

Vaikuttajatapaamiset
•

4.2. klo 09:00 Stadin ammattiopiston Hyvinvointialan koulutus/Järjestöpäivät

•

26.2. klo 09:00 Suomen Vanhempainliitto/Tuomas Kurttila

•

12.3. klo 16:00 Pasilan poliisilaitos

•

27.3. klo 10:30 STM/Päivi Sillanaukee

•

18.4. klo 10:00 Eduskunnan lakivaliokunta/asiantuntijakuuleminen

•

19.4. klo 15:00 Päättäjätapaaminen/Porin kaupungintalo

•

14.5. klo 17:00 MJKL/Miesfoorumi

•

28.6. klo 10:30 STM/valtiosihteeri Rajakangas

•

26.8. klo 09:00 THL/Lastenasiaintalohankkeen projektikoordinaattori

•

17.9. klo 12:00 LSKL/ehkäisevän työn neuvottelukunnan kokous

•

31.10. klo 10:30 STM/Lastensuojelun kehittämistyöryhmän loppuraportin keskustelu- ja
jatkotoimenpidetilaisuus

•

21.11. klo 13:00 THL/Lapset, nuoret ja perheet-osaston johto

Verkostoitumistilaisuuksia jäsenille
Yhdistyksen jäsenet kokoontuivat verkostoitumisen ja vertaistuen merkeissä vuoden 2013
aikana useita kertoja useilla eri paikkakunnilla, esimerkiksi
•

19.1. klo 18:30 Jäävuoro Porin Astora-areenalla

•

26.1. klo 19:30 Jäävuoro Porin Astora-areenalla

•

2.2. klo 09:00 Jäävuoro Porin Astora-areenalla

•

2.2. klo 16:00 Jäsentapaaminen/Hämeenlinna
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•

9.2. klo 14:30 Jäävuoro Porin Astora-areenalla

•

16.2. klo 10:00 Jäävuoro Porin Astora-areenalla

•

23.2. klo 17:00 Jäävuoro Porin Astora-areenalla

•

9.3. klo 09:30 Jäävuoro Porin Astora-areenalla

•

12.3. klo 18:00 Jäsentapaaminen/Helsinki

•

13.3. klo 18:00 Jäsentapaaminen/Hämeenlinna

•

20.4. klo 18:00 Jäävuoro Porin Astora-areenalla

•

27.4. klo 18:00 Jäävuoro Porin Astora-areenalla

•

4.5. klo 17:30 Jäävuoro Porin Astora-areenalla

•

16.6. klo 16:00 Jäsenpicnic Suomenlinnassa

•

27.6. klo 18:00 Jäsentapaaminen/Oulu

•

30.6. klo 16:00 Jäsentapaaminen/Karkkila

•

31.8. klo 15:30 Jäävuoro Porin Astora-areenalla

•

22.9. klo 19:00 Jäsentapaaminen/Kino Tapiola, Espoo

•

9.10. klo 18:00 Jäsentapaaminen/Karkkila

•

7.11. klo 18:00 Jäsentapaaminen/Helsinki

•

13.11. klo 18:00 Jäsentapaaminen/Karkkila

•

16.11. klo 10:00 Jäävuoro Porin Astora-areenalla

•

24.11. klo 09:00 Jäävuoro Porin Astora-areenalla

•

27.11. klo 18:00 Jäsentapaaminen/Oulu

•

30.11. klo 09:00 Jäävuoro Porin Astora-areenalla

•

5.12. klo 18:00 Jäsentapaaminen/Helsinki, yhdistyksen pikkujoulut

•

7.12. klo 09:00 Jäävuoro Porin Astora-areenalla

•

11.12. klo 18:00 Jäsentapaaminen/Oulu

•

14.12. klo 09:00 Jäävuoro Porin Astora-areenalla
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•

21.12. klo 19:00 Jäävuoro Porin Astora-areenalla

•

28.12. klo 17:30 Jäävuoro Porin Astora-areenalla
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Isät lasten asialla ry:n jäsenet antoivat toimintavuoden aikana vertaistukea toisilleen ja
yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille arviolta vähintään 20 000 tuntia.

Media
Isät lasten asialla ry:n jäsenet esiintyivät vuoden 2013 aikana lukuisia kertoja eri radiokanavilla,
televisiossa, lehtiartikkeleissa ja mielipidekirjoituksissa nimellä ja anonyymisti. Esimerkiksi
puheenjohtaja Juha Järä ja hallituksen jäsen, kansanedustaja (ps.) Juho Eerola osallistuivat
Yleisradion suoraan Eroilta-televisiolähetykseen 3.12.2013.

Hankkeet
•

Juho Eerolan (ps) ja Pauli Kiurun (kok) lakialoitteiden tukeminen ja niistä tiedottaminen

•

Vieraannuttamis- ja huoltokiusaamisongelmien tunnetuksi tekeminen, julkisen
keskustelun ylläpitäminen niistä ja niitä ehkäisevien toimien saaminen mukaan
viranomaismenettelyihin ja seuraavan Suomen hallituksen hallitusohjelmaan

•

Lastensuojelulain tarkistaminen siten, että se pitää sisällään selvän kiellon lapsen ja
vanhemman välisen suhteen rikkomisesta

•

Vertaistuen järjestäminen yhdistyksen jäsenille eri muodoissa

•

Paikallinen jäsentoiminta

•

Lausunnot vieraannuttamisesta ministeriöille ja niiden asettamille työ- ja
selvitysryhmille

•

Yhteistyön kehittäminen muiden lastensuojeluorganisaatioiden kanssa

•

Tiedotusmateriaalin tuottaminen, hankkiminen ja jakaminen

•

Verkkokaupan avaaminen yhdistyksen jäsenille

JOTTA LAPSEN OIKEUS MOLEMPIIN VANHEMPIINSA TOTEUTUISI.

www.isätlastenasialla.fi

ILA TOIMINTAKERTOMUS 2013
Walterintie 2
05620 HYVINKÄÄ

13.3.2014

8(8)

Yhteistyötä järjestöjen kanssa
Vuoden aikana suunniteltiin, käynnistettiin ja tehtiin yhteistyötä lukuisten muiden järjestöjen
kanssa. Näistä esimerkiksi YVPL:n ja ILA:n Oulun osaston aloittamat yhteistapaamiset olivat
virkistävä esimerkki ennakkoluulottomasta ja mainiosta paikallistoiminnasta. Muita
yhteistyötahoja ovat olleet mm. Kaapatut lapset ry, Hyvä erovanhemmuus ry, Love ry,
Elatusvelvollisten liitto ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry, Miesjärjestöjen keskusliitto,
Miesten tasa-arvo ry, Vanhempainliitto ry sekä Helsingin NMKY.

Tukijoita
•

Yhdistyksemme sai vuoden aikana seuraavilta tahoita toimintaansa konkreettista tukea:

•

Sound Group Oy, tapahtumatekniikka

•

Relacom Finland Oy, tilat hallituksen kokouksille veloituksetta

•

Accounting Club Oy, talouden kirjanpitopalvelut veloituksetta

•

Helsingin NMKY, ilmoituskulujen jakoa

•

Yksityiset lahjoittajat, eri suuruisia rahalahjoituksia yhdistyksen tilille

Toiminnan rahoittaminen
Rahautomaattiyhdistykseltä haettiin tukea toiminnan rahoittamiseen keväällä
projektimuotoiseen tarkoitukseen ja syksyllä yleisavustuksena. Hakemuksemme eivät
tuottaneet tulosta, mikä olisi helpottanut toimintaamme 2014.
Yhdistys rahoitti vuoden 2013 toimintansa jäsenmaksuilla ja jäsenten antamilla
rahalahjoituksilla.
Isät lasten asialla ry
HALLITUS
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